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Προς  
τον Αξιότιµο 
κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο 
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Κοιν. : κα. Ζ. ∆έδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων 

κ. Ν. Καραπάνο, ∆/ντη Φαρµάκων & Φαρµακείων 

Χαλάνδρι, 6 Ιουλίου 2011 

Θέµα: ∆ιόρθωση της τιµής των φαρµάκων του Καταλόγου του Ν. 3816 και των 
Ορφανών φαρµάκων από την µείωση του κέρδους των φαρµακεµπόρων 

 

Αγαπητέ κύριε ∆ηµόπουλε, 

Σε συνέχεια του από 30/6 ∆ελτίου Τιµών Φαρµάκων, επανερχόµεθα στο γεγονός ότι 
στο προαναφερθέν ∆ελτίο έχουν λανθασµένα µειωθεί κατά 2,8% οι τιµές (χονδρική, 
νοσοκοµειακή, λιανική) τόσο των φαρµάκων για σοβαρές ασθένειες (Ν. 3816/2010) 
όσο και των ορφανών φαρµάκων που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Ν. 
3816/2010. Η µείωση αυτή προέκυψε κατά την αλλαγή του ποσοστού κέρδους των 
φαρµακεµπόρων, ωστόσο είναι εσφαλµένη για τους ακόλουθους λόγους.  

Η Υπουργική Απόφαση ∆ΥΓ3δ/οικ.66084/2011 (ΦΕΚ 1231/Β/14.06.2011) µε θέµα 
«∆ιατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων» τροποποίησε το ποσοστό µικτού κέρδους των 
φαρµακεµπόρων για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα και για τα ΜΗΣΥΦΑ αλλά όχι 
για τα φάρµακα σοβαρών ασθενειών, για τα οποία το ποσοστό µικτού κέρδους 
φαρµακεµπόρων παρέµεινε σταθερό, ήτοι 2,5%.  

Ωστόσο, η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου κατά την ανατιµολόγηση προφανώς 
εκ παραδροµής εξέλαβε ότι η ως άνω αλλαγή ποσοστού κέρδους των 
φαρµακεµπόρων αφορούσε και στα φάρµακα για σοβαρές ασθένειες. Εποµένως, η 
µείωση των τιµών κατά 2,8% έγινε κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Άλλωστε, και το από 17 Μαΐου ∆ελτίο Τιµών διατήρησε σταθερές τις χονδρικές τιµές 
των φαρµακευτικών προϊόντων για σοβαρές ασθένειες.  

Παρόµοιο λάθος έγινε και κατά τον υπολογισµό των τιµών των ορφανών φαρµάκων 
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Ν. 3816/2010. Πιο συγκεκριµένα, η 
Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων, σύµφωνα µε τα από 14.06.2011 πρακτικά της, 
αποφάσισε οι τιµές των ορφανών φαρµάκων να παραµένουν ίδιες µέχρι την 
ολοκληρωτική ένταξή τους στον Κατάλογο του Ν.3816/2010. Για το λόγο αυτό, 
όταν γνωστοποιήθηκαν οι τιµές στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις στις 7 Ιουνίου, οι 
τιµές όλων των ορφανών φαρµάκων ήταν οι ίδιες, χωρίς διαφοροποιήσεις. Στο 
∆ελτίο Τιµών όµως της 30ης Ιουνίου δεν εφαρµόστηκαν τα ως άνω, αλλά αντίθετα 
µειώθηκαν οι τιµές των ορφανών αυτών φαρµάκων κατά 2,8%.  
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Αιτούµεθα την αποκατάσταση των τιµών των φαρµάκων του Καταλόγου του Ν. 
3816/2010 και των Ορφανών φαρµάκων, διότι, σε αντίθετη περίπτωση τίθεται 
σηµαντικό και άµεσο ζήτηµα ∆ηµόσιας Υγείας, προκαλείται θέµα επάρκειας 
φαρµάκων στην αγορά και σίγουρα θα υπάρξουν προβλήµατα στις τιµές άλλων 
χωρών που έχουν ως χώρα αναφοράς την Ελλάδα. 

 
Με εκτίµηση, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Κωνσταντίνος Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής     Γενικός Γραµµατέας 
 

 
 
 
 

 
∆ιονύσιος Φιλιώτης  

Πρόεδρος  


